
Yol Çizgi Boyası

ÜRÜN TEKNİK SERTİFİKASYONU

Görünüm Mat

Renk Çeşitleri Ral Renkleri

Teorik Kaplama 
Alanı

1,6 m²/L

:

:

Parlama Nok-
tası

< 21ºC :

:

Yapışma TS EN ISO 2409’e göre GT0:

Sertlik Persoz Sarkacı İle 140 - 1745 cm / 20°C:

Nem Direnci Min. %98 bağıl nemde, 40°C’de 120 saat.:

Tatbikat ve Isı 
Limitleri

+5 / +35 °C:

Ürün Tanımı Sentetik reçine esaslı , mat görünümlü yol çizgi boyasıdır. :

Uygulama Alanı Soğuk yol çizgi boyası, karayolu, kaldırım ve yaya geçitlerinin trafik kontrol
çizgilerinin işaretlenmesinde kullanılır. Asfalt ve betona uygulanabilir. 

:

Özellikleri Yüksek aşınma direnci , hızlı kuruma ve dayanıklılık karakteristik özellikleridir. Örtücülüğü 
yüksektir.

:

Katı Madde % 75 ± 2 (renge bağlı olarak):

Yoğunluk 1.55 ± 0.05 gr/ml  (renge bağlı olarak):

Viskozite 80 - 95 KU / 25 °C:



Kuruma Süresi Sert kuruma 15 dakikadan daha azdır. (25°C):

Uygulama Şekli İnceltilmeden kullanıma hazırdır. Bazı durumlarda isteğe bağlı olarak max. %5, yol 
çizgi boyası tineri ile inceltilerek kullanılabilir. Uygulama , yağış ve esinti olmayan 
çevre koşullarında ortamın ve asfaltın sıcaklığı min. 15°C ve bağıl
rutubeti max % 85 olmak şartıyla ayrıca taze boya filmi üzerinde bir toz tabakası 
olmayacak şekilde temiz ve kuru asfalt yüzeye tatbik edilerek yapılmalıdır. Uygula-
manın yapılacağı yol yüzeyi yağ, kir ve kalıcı pislikten arındırılmalıdır. Temizleme 
işlemi frezeleme yöntemi ile zımparalama şeklinde yapılabilir. 

:

Boyanabilen  
Alan

Tek katta yüzeye bağlı olarak 1 L ile 350 mikron kuru film kalınlığında 1.6m2 alan 
kaplanabilir(kayıplar hariç) 

:

Ambalaj 20 Kg ’lık ambalaj halinde sunulur:

Aparatlar Fırça, rulo, boya tabancası:
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Depolama Doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerde saklanmalı ve depolanmalıdır. Orjinal 
durumunda, en az 1 yıl süreyle depolanabilir. Kullanıldığında ambalajın ağzını kapalı tutunuz. 
Dondan koruyunuz.

:
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Tehlike 
Uyarıları

R10 ;           Kolay Alevlenir.

R20/21/22 ;    Solunduğunda, deri ile temasta, yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R65;   Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.

R66;   Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden
  olabilir.

R67;   Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.

Güvenlik 
Tavsiyeleri

S2 ;                  Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutunuz.

S16 ;                Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun-sigara içmeyiniz.

S26 ;                Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.

S28 ;                Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.

S29 ;                Kanalizasyona boşaltmayın.

S36/37/39 ;    Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, 
                          koruyucu gözlük/maske kullanın.

S46 ;                 Yutulması halinde doktora başvurun, kabı veya etiketini gösteriniz

S51 ;                 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.

S56 ;                 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama 
                          yerlerinde bertaraf edin/ettirin 

S64 ;                 Yutulması halinde ağzı su ile yıkayın. 
                          (Sadece kişinin bilinci yerinde ise)

:

:


